
 

 

Philips PerfectCare
Napařovací žehlička

2500 W
Neustálý výstup páry 45 g/min
Parní ráz 180 g
Žehlicí plocha SteamGlide Plus
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nadnější a rychlejší bez nastavení teploty
0% bezpečná i v případě jemných tkanin

hlete vše od džínů po hedvábí díky technologii OptimalTEMP, dokonalé kombinaci 
ry a teploty pro rychlejší odstranění záhybů bez rizika spálení nebo vyblednutí oděvů. 
hlení je nyní snazší a rychlejší než kdy dříve!

Bezstarostné žehlení, bez nutnosti nastavování teploty
• Nebojte se nechat rozpálenou žehličku na žehlicím prkně
• Bezpečná pro všechny tkaniny
• Žehlí vše od džínoviny po hedvábí bez nutnosti úpravy teploty
• Testováno a schváleno odborníky na textil

Snadnější a rychlejší žehlení
• 2 500 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon
• Trvalý výstup páry až 45 g/min usnadňuje odstraňování záhybů
• Parní ráz až 180 g pro snadné odstranění těch nejodolnějších záhybů
• Nejrychlejší klouzavý pohyb po žehlicí ploše SteamGlide Plus

Pohodlné žehlení
• Žehlička se automaticky vypne, když je nečinná
• Systém zabraňující odkapávání chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení
• Snadno použitelná funkce Calc Clean pro dlouhodobý výkon napařování



 Technologie OptimalTEMP

Parní žehličky Philips s technologií 
OptimalTEMP poskytují nejefektivnější 
kombinaci teploty a páry bez ohledu na typ 
tkaniny. Výkonná na silné bavlně, jemná na 
citlivých látkách. Je bezpečné ponechat 
žehličku na žehlitelných tkaninách nebo 
dokonce na žehlicím prkně se zárukou 
nespálení a poškození. Žehlení je nyní snazší, 
rychlejší a bezpečnější než kdy dříve!

Automatické bezpečnostní vypnutí

Parní žehlička se automaticky vypne, pokud je 
ponechána bez dozoru, čímž šetří energii 
a poskytuje další stupeň zabezpečení. Vypne se 
po 2 minutách stání na odkládací ploše, žehlicí 
ploše nebo na stranách.

Systém zabraňující odkapávání

Systém zabraňující odkapávání v napařovací 
žehličce Philips umožňuje žehlení jemných 
tkanin při nižších teplotách bez obav ze skvrn 
od kapiček vody.

Výstup páry až 45 g/min

Trvalý výstup páry až 45 g/min zaručuje 
dokonalé množství páry pro efektivní 
odstraňování záhybů.

Parní ráz až 180 g

Parní ráz 180 g žehličky proniká hluboko do 
tkaniny pro snadné odstranění neodolnějších 
záhybů.

Žehlicí plocha SteamGlide Plus

Žehlicí plocha SteamGlide Plus vám nabízí 
nejrychlejší klouzání. Její pevný 6vrstvý potah 
se speciální titanovou vrstvou poskytuje 
nepřekonatelné klouzání pro rychlejší žehlení, 
je velmi odolná proti poškrábání a snadno se 
čistí.

Testováno a schváleno

Tato žehlička byla pro svůj vynikající žehlicí 
výkon testována a schválena nezávislými 
odbornými institucemi na textil, jako jsou 
IWTO a Woolmark. Program Woolmark 
Apparel Care pomáhá zákazníkům poznat 
kvalitní prací prostředky, které jsou schváleny 
společností The Woolmark Company 
k používání na vlněných výrobcích. Společnost 
Philips je se svou technologií OptimalTEMP 
doposud jedinou značkou, která dosáhla 
standardu Gold společnosti Woolmark.
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Přednosti
Napařovací žehlička
2500 W Neustálý výstup páry 45 g/min, Parní ráz 180 g, Žehlicí plocha SteamGlide Plus
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Snadné použití
• Systém zabraňující odkapávání: Ano
• Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano
• Kapacita nádržky na vodu: 300 ml
• Mimořádně velký plnicí otvor: Ano
• Mimořádně stabilní odkládací plocha: Ano
• Vhodné pro vodu z kohoutku: Ano

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů
• Plynulý výstup páry: 45 g/min
• Žehlicí plocha: SteamGlide Plus
• Spotřeba: 2500 W
• Parní ráz: 180 g

Rychlé odstraňování záhybů
• Kropení: Ano

Energetická účinnost
• Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Záruka
• 2letá celosvětová záruka: Ano

Velikost a hmotnost
• Rozměry balení (Š x V x H): 33,2 x 16,7 x 13,7 cm
• Rozměry výrobku (Š x V x D): 

31,2 x 14,7 x 12,7 cm
• Hmotnost žehličky: 1,485 kg

Odstranění vodního kamene
• Odstranění vodního kamene a čištění: Zabudovaný 

přepínač funkce Calc Clean
•
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Specifikace
Napařovací žehlička
2500 W Neustálý výstup páry 45 g/min, Parní ráz 180 g, Žehlicí plocha SteamGlide Plus

* *V porovnání s nepřilnavou žehlicí plochou Philips

http://www.philips.com

